
z rokovania riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pri e k o p a, okres Sobrance,
konaného dňa: 07.05.2014, o 19.00 hod., v kancelárií obecného úradu Priekopa

1. Zahájenie rokovania:
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Priekopa, Ing. Peter

S eke r á k. V tomto bode starosta obce privítal prítomných na zasadnutí OZ, predniesol
program rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený.

2. Schválenie overovateľov zápisnice a menovanie zapisovateľa:
V danom bode boli jednomyseľne schválení overovatelia zápisnice:
- p. Demčáková Erika a p. Novotňak Jozef
- za zapisovateľa bol menovaný Ing. Peter Sekerák starosta obce.

3. Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program rokovania

4. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 07.03.2014.
Obecné zastupiteYstvo obce P~iekopa konštatuje, že uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa
07.03.2014 sú splnené

5. Prejedanie návrhu dodatku zmluvy s SPP
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie dodatok zmluvy s SPP Bratislava o dodavke

plynu na obdobie jedného roka od 01.05.2014 do 30.04.2015

6. Prejednanie návrhu VZN o vylepovaní volebných plagátov
Obecné zastupiteľstvo prejednalo a jednohlasne schválilo návrh VZN o vylepovaní

voiebných propagačných materiálov v obci Priekopa s účinnosťou od OL06.2014



7. Prejednanie návrhu VZN o verejnom priestranstve
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN ohľadom užívania verejného priestranstva,

kiuré následne jednuhlasne schválilu s účinnusťuu ud 01.06.2014 pričum puverilu slaruslu
obce o sprostredkovaní tejto dôležitej informácie občanom obce v termíne do 01.06.2014.

V tomto bode poslanci OZ vzali na vedomie Informáciu starostu obce o aktivitách ktoré
prebiehajú v obci najme o prácach vykonávaných cez MOS

predkladá: starosta obce

9. Zabezpečenie posvätenia studničky Temľová
OZ prerokovalo návrh na usporiadanie akcie posvätenie studničky Temľova s fInančným

zabezpečením do objemu s predchádzajúceho roka, kde poverilo na dojednanie podmienok
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obce.

10. Infurmácia slaruslu ubce - Rôzne
V tomto bode poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie informáciu podanú

starostom obce k:
Stavu realizácie rekonštrukcie cestnej komunikácie III. triedy smerom do obce
Vojnatina, ktorá by maía započať v termíne do 1 mesiaci
Informáciu o výkone prác cez nezamestnaných vedených v hmotnej núdze, ktoré by
mali započať k 01.06.2014
Informáciu o aktivitách obce pri získavaní dotácie z MF - autobusová zastávka, a cez
Okresný úrad Košice dotácia na špeciálnu starostlivosť o vojnové hroby, kde zatiaľ nie
sú žiadne dostupné informácie
Správu o použití služobného motorového vozidla za obdobie od posledného OZ
OZ prerokovalo návrh poslanca na rekonštrukciu javiska v sále KD, ktoré aj následne
jednohlasne schválilo
Vzalo na vedomie a poverilo starostu vypracovaním žiadosti na techniku už vyradenú
v pôsobnosti MV SR - jedná sa o vyradené PV3S, Uvaz, poľná kuchyňa, menšie
stavebné výkopové stroje

predkladá: starosta obce
poslanec Novotňak Jozef

11. Zmena rozpočtu
V tomto bode poslanci OZ schválili čerpanie rozpočtu obce ku dňu rokovania podľa jeho

schválenia a zároveň jednohlasne odsúhlasili úpravu rozpočtu na zabezpečenie aktivít ktoré
boli na dnešnom rokovaní schválené

12. Diskusia
V tomto bode nikto nevstúpil nakoľko diskusia prebiehala pri prejednávaní každého

bodu rokovania.



13. Zhrnutie uznesenia z rokovania OZ
V tomto bode bol zhrnutý materiál ktorý bol dnešný deň prerokovaný na tomto OZ

o ktorom sa nehlasovalo z dôvodu hlasovania pri každom bode jednania liuznesenie je
spracované ako samostatné tlačivo ku každému bodu samostatne.

10 Záver
V tomto bode sa starosta, Ing. Peter S eke r a k, pOC1'akovalposlancom uz obce za

korektné a prínosné rokovanie ako aj prednesené podnety od občanov


